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Küresel Temel Değerlerimiz - Geçmiş

•

Farklı ülkelerde ve kültürlerde birçok farklı iş alanında 20 yıldır hızlı büyüyor ve geçmişe kıyasla daha da küresel
bir firma haline geliyoruz. Bizi bir araya getiren temel vizyon ve amacımız: Hastalarımız için dünya çapında
her gün yaşamaya değer bir gelecek yaratmak.

•

2017 yılında yönetim kurulumuz bölgelerimizdeki yöneticilerimizden ve iş fonksiyonlarımızdan aldıkları yorumlar
neticesinde global değerlerimizi barındıran ortak bir düzenlemenin vizyonumuzu gerçekleştirmekte ve birlikte
başarılı olmamamızda kritik olduğu kanaatine varmıştır. Organizasyonumuz içindeki farklı değerler esas alınarak
an itibariyle küresel temel değerlerimiz tanımlanmış bulunmaktadır.

•

Global Temel değerlerimizin amacı sizlere ilham vermek, sizlerle iletişim kurmak, sizleri birleştirmek ve
kendimizi tek bir şirket olarak düşünmek ve davranmak için teşvik etmektir. Global bir işbirliği, proaktiflik,
güvenilirlik ve mükemmellik; büyümemize devam ederek ile ürünlerimizi, hizmetlerimizi geliştirmemize; sağlık
sektörü ve hastalarımızın iyiliği için eşsiz bir katkı sağlamamıza; Fresenius Medical Care’in başarılı bir geleceğe
öncülük etmesine imkan verecektir.

İŞBIRLIĞİ

PROAKTİFLİK

GÜVENİLİR

MÜKEMMELLİK

Küresel Temel Değerlerimiz – Değerlerimizin tanımı

•

Küresel temel değerlerimiz, günlük iş hayatımızdaki vizyonumuzun tercümesinden ve mevcut değerlerimizden
oluşturulmuştur. Küresel temel değerlerimiz, şirket kültürümüzü ve nasıl çalıştığımızı göstermektedir. İş ahlakı ve
etik değerlerimizin bir parçası olup iş hayatımızı ve prensiplerimizi yönlendirmektedir.

İşbirliği

… paylaştığımız amaçlar için
birlikte nasıl çalışacağımızı ve
tek bir şirket olarak
hedeflerimize nasıl ulaşacağımızı
bildiğimizi ifade eder.

Dürüstlük ve Doğruluk
Yenilik ve İyileştirme
Saygı ve İtibar
Kalite

Proaktiflik

Güvenilir

Mükemmellik

… işimize etki etmek
için inisiyatif
kullanmakta iyi
olduğumuzu ifade
eder.

…hastalarımıza,
ortaklarımıza ve
meslektaşlarımıza
güvenilir bir partner
olduğumuzu ifade
eder.

…kalitemizden ödün
vermeden işimizi
başarılı bir geleceğe
taşımak için sürekli
devam eden çabamızı
ifade eder.

Giriş
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FRESENİUS MEDİCAL CARE
YÖNETİMİ MESAJI
Fresenius Medical Care olarak her gün, üstün ürün ve
hizmetler aracılığıyla dünya genelinde hastalarımızın
hayatlarını iyileştirmek için çalışmaktayız. Hastalarımız,
müşterilerimiz, ödeyiciler, yatırımcılar ve düzenleyiciler
işimizi dürüstlükle ve geçerli mevzuata uygun şekilde
yapmamızı beklemekte; devam eden başarımız ve
itibarımız da bu doğrultuda hareket etme taahhüdümüze
dayanmaktadır.
İşimiz çok sayıda karmaşık yasa, kural ve düzenlemeye
tâbidir. Bizler işimizi tüm geçerli yasalara uygun şekilde
geliştirmeyi taahhüt ederken, sizden de tüm Fresenius
Medical Care kural ve politikaları yanında işbu Davranış
ve Etik Yönetmeliği kurallarına uygun hareket etmenizi
beklemekteyiz. Aksi halde, Fresenius Medical Care’in (ve
ilgili bireylerin) para cezası, lisans kaybı ya da diğer ciddi
yaptırımlarla karşı karşıya kalması olasıdır. Bu nedenle,
uyum konusunu ciddiye almalı, bir ekip olarak ortak
prensipleri belirlemeli ve bu prensipleri benimsemeliyiz.

Şirketimiz hiçbir şekilde ayrımcılığa, tacize ya da
misillemeye taviz vermemektedir. Çalışanlarımız ve ticari
operasyonlarımızda bize destek veren iş ortaklarımız
için güvenli, sağlıklı ve verimli bir işyeri sağlamaya özen
göstermekteyiz.
Bu prensipler Fresenius Medical Care Davranış ve Etik
Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ve ilave Fresenius Medical
Care kural ve politikaları ile şekillendirilmiştir. Sizden,
bu Yönetmelikte ve tüm Fresenius Medical Care kural
ve politikalarında belirlenen yükümlülük ve standartları
özümsemeniz ve bunlara uymanız beklenmektedir. Bu
çabaya destek olmak için hem kurumsal hem de iş birimi
düzeyinde çeşitli eğitim kaynakları mevcuttur.
Yasalara ve Fresenius Medical Care kural ve politikalarına
uyum, işimizde her açıdan yol gösterici olmalıdır. Uzun
vadeli başarımız bu hedefi ne kadar gerçekleştirdiğimize
bağlıdır. Bir ekip olarak birlikte çalışmamız ve birbirimizi
bu konuda desteklememiz halinde sektörümüzde tıbbi
kalite, düzenleyici yasa ve kurallara uyum ve iş performansı
konularında standardı belirlememiz mümkün olacaktır.

WILLIAM VALLE

RICE POWELL

MICHAEL BROSNAN

HARRY DE WIT

DR. OLAF SCHERMEIER

KENT WANZEK

DR. KATARZYNA MAZURHOFSÄSS
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MİSYONUMUZ

VİZYON

Fresenius Medical Care, yenilikçi ürünler ve tedaviler
geliştirmeye gösterdiği hassasiyetle bu konuda yaptığı
çalışmaları hasta bakımında en uygun standartları belirler.
Fresenius Medical Care'in bu konudaki eşsiz tecrübesi,
yıllarca süren mesleki deneyim ve sürekli yenilikçi
yaklaşımıyla inşa edilmiştir. Bu doğrultuda, araştırma ve
geliştirme çabalarımızın odağı, yenilikçi ürünler ve gelişmiş
terapiler yaratmak için gerekli teknolojik ve klinik üstünlüğü
sürdürmektir. Çalışanlarımız, yüksek kalitede ürün ve
hizmet sunma ve hasta bakımına ideal, sürdürülebilir tıbbi
ve profesyonel uygulamalar getirme taahhüdünü
benimsemiştir. Bizler, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla
kurduğumuz çalışma ve ticari ilişkilerimizde dürüstlük,
doğruluk, saygı ve itibar taahhüdü vermekteyiz.

Hedefimiz, diyaliz hastaları için dünya genelinde her
gün yaşamaya değer bir gelecek yaratmaktır. Böbrek
hastalığına sahip hastalar yenilikçi teknolojilerimiz ve terapi
konseptlerimiz sayesinde geleceğe çok daha güvenle
bakabilmektedirler. Onlara, mümkün olan en iyi yaşam
kalitesini sunan bir gelecek veriyoruz. Modern diyaliz
yöntemlerine yönelik artan talebi Fresenius Medical Care’in
büyümesini geliştirmek üzere avantaja çevirmekteyiz.
Çalışanlarımızla birlikte teknolojik liderliğimizi destekleyecek
stratejileri sürdürmeye odaklanmış bulunmaktayız. Dikey
yönde entegre bir şirket olarak tüm diyaliz değer zinciri için
ürün ve hizmetler sunmaktayız. En yüksek tıbbi standartlar
bizim temel ölçütümüzdür. Bunu sağlamak Fresenius
Medical Care’in güvenilir performansına ve geleceğine
güvenen hastalarımıza, sağlık hizmetleri sistemindeki
ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza verdiğimiz bir taahhüttür.

Temel Değerlerimiz
Kalite, Dürüstlük ve Doğruluk
Yenilik ve İyileştirme
Saygı ve İtibar

I. Fresenius Medical Care
Uyum Programı
Fresenius Medical Care (ya da “Şirket”) sizlere yönelik
yasal, etik ve düzenleyici yükümlülüklerinizi anlama ve
yerine getirme konusunda destekleyici bir uyum programı
hazırlamıştır. Uyum herkesin sorumluluğudur ve Fresenius
Medical Care ile devam eden istihdamınız ya da ilişkiniz,
bu Yönetmelikteki ve ilgili Fresenius Medical Care kuralları
ve politikalarındaki prensipleri uygulamanıza bağlıdır.
Fresenius Medical Care uyum programı kapsamında
bulunan erişebileceğiniz bazı kaynaklar şunlardır:
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i uygun işyeri davranışları ile ilgili kurallar ve politikalar;
ii uyum eğitimi;
iii uyum sorunlarını gizlilik temelinde gündeme getirme
fırsatları ve
iv yasal ve Şirket standartlarına uyumun izlenmesine
yönelik denetimler.

II. Davranış ve Etik Yönetmeliğinin
Uygulanabilirliği
Fresenius Medical Care Davranış ve Etik Yönetmeliği
(“Yönetmelik”) global temelde tüm görevlileri, yöneticileri,
çalışanları, Fresenius Medical Care temsilcilikleri ve
dünyanın herhangi bir yerinde operasyon sahibi olan
doğrudan ve dolaylı olarak sermayenin yüzde ellisinden
fazlasının ana şirkete ait olduğu ya da onun tarafından
kontrol edildiği iştirakler için geçerlidir. Bu Yönetmelik bir iş
sözleşmesi değildir.
Bu Yönetmeliğin tüm durumları ya da geçerli tüm yerel
yasa ve düzenlemeleri kapsaması beklenemez. Yerel
bir mevzuatın Yönetmelikle çelişmesi halinde yerel yasa
uygulanacaktır. Diğer tüm durumlarda iş faaliyetleriniz
için bu Yönetmelik geçerlidir. Örneğin, yerel adetlerin bu
Yönetmeliğin yasakladığı bir şeye izin vermesi halinde
Yönetmeliğin uygulanması gerekmektedir ve dolayısıyla söz
konusu faaliyetle ilişkilenmemeniz gerekmektedir. Şüphe
duyduğunuz durumlarda yardım istemeniz önerilir.
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III. Beklentilerimiz ve
Sorumluluklarınız
SORUMLULUKLARINIZ ŞUNLARDIR:
i dürüstlükle hareket etmek ve itibarımızı korumak;
ii bu Yönetmeliği, Fresenius Medical Care kural ve
politikalarını ve işimiz için geçerli tüm yasal ve
düzenleyici yükümlülükleri okumak, özümsemek ve
bunlara uygun şekilde davranmak; ihlalleri engellemek
için önlem almak ve bir işin uygulanmasına ilişkin
sahip olduğunuz her türlü şüpheyi bu Yönetmelikte
tanımlanan kaynaklar aracılığıyla çözümlemek;
iii yasaların ya da Fresenius Medical Care Yönetmelik,
kural ve politikalarının her türlü gerçekleşen ya
da şüpheli ihlalini rapor etmek. Çoğu durumda
ilk olarak yöneticinize danışmak iyi bir fikirdir,
ancak aynı zamanda Yerel ya da Bölgesel Uyum
Sorumlunuza ya da Kurumsal Uyum Departmanınıza
da başvurabilirsiniz; raporlama gerektiğinde ya da
isteğe bağlı olarak isim verilmeden Uyum Eylem Hattı
aracılığıyla yapılabilir ancak iletişimi kolaylaştırmak
adına kimlik bilgilerinizi sunmanız önerilir ve
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iv Fresenius Medical Care’in bu Yönetmelik, kural ve
politikalarla uygunluğunu ölçen soruşturmalar ve
denetim/izleme prosedürleriyle işbirliği yapmak ve
ardından uygulanacak her türlü düzeltici önleme uygun
davranmak.
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BİR MÜDÜR YA DA YÖNETİCİ OLARAK, AYNI ZAMANDA SORUMLU OLDUĞUNUZ HUSUSLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:
i iş yerimizde uyum kültürü yaratmak ve yüksek etik
standartlarda eylemlerde bulunmak suretiyle örnek
olmak;
ii size rapor veren kişilerin bu Yönetmelikte belirlenen
standartları anladığını ve uyguladığını sağlamak ve teyit
etmek;
iii bu Yönetmelik, Fresenius Medical Care kuralları ve
politikaları ve aynı zamanda düzenleyici yükümlülükler
ile uyumlu performans hedefleri ve beklentiler
oluşturmak;
iv bu Yönetmelik ya da Fresenius Medical Care kuralları
ya da politikaları uygulanmadığında uygun düzeltici
önlemler almak;
v soru sorulan, yukarıda tanımlanan raporlama
yükümlülükleri dâhil olmak üzere dikkatinizi çeken
uyum sorunlarını gündeme getiren bir ortam
geliştirmek ve

vi yasa, Yönetmelik ya da Fresenius Medical Care
kuralları veya politikalarına karşı şüpheli ihlalleri
iyi niyetle rapor etmiş herhangi bir kişiye karşı
yapılabilecek misilleme eylemlerinin hoş görülmemesini
sağlamak.
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IV. Uyum Belgeleri

Uyum Belgeleri size, görevlerinizi yasal ve etik bir şekilde
gerçekleştirmeniz için gerekli bilgileri sunar. Uyum
Belgelerimiz aşağıdakileri içerir:

i Davranış ve Etik Yönetmeliği
Bu Yönetmelik genel uyum konseptleri ve standartlarını
belirtir ve kabul edilebilir davranışa ilişkin geniş bir
çerçeve sunar.
ii Kurallar ve Politikalar
Fresenius Medical Care, işinizi bu Yönetmelikte
tanımlanan genel prensiplerle nasıl uyumlu bir şekilde
yürüteceğinize ilişkin belirli bir yol sağlamak amacıyla
kurallar ve politikalar geliştirmiştir. Kurallar ve politikalar
her bir ülkede gerçekleştirilen spesifik faaliyetlere
göre ve o ülkenin yerel mevzuatıyla da uyumlu olacak
şekilde uyarlanmıştır.

Sorular Sormak, Endişeleri Gündeme Getirmek ve
Uygunsuzluğu Rapor Etmek
Fresenius Medical Care, uyum sorunları üzerinde
tartışmaya açık olunmasını beklemektedir. Genellikle bir
eylemin uygun olup olmadığına dair karar vermenin ve
geçerli yasalar ya da Fresenius Medical Care kuralları ve
politikalarına uygunluğunu sağlamanın en iyi yolu soru
sormaktır.

Önerilen eylemin uygun olup olmadığı konusunda emin
değilseniz soru sorup devam edebileceğinize ilişkin teyit
alana kadar eyleminizi durdurmalısınız.
Suiistimali şirket genelinde durdurmak ve bu durumun
devamını sağlamak için yasa dışı olduğunu ya da Fresenius
Medical Care kuralları ve politikaları ile uyumlu olmadığını
düşündüğünüz her türlü faaliyeti bu Yönetmelikte açıklanan
metodu kullanarak rapor etmelisiniz.

Uyum Kaynaklarının Kullanımı
Ne yapmanız gerektiği ya da bir eylemin uygun olup
olmadığı konusunda şüpheye düşerseniz aşağıdaki işlemleri
uygulayın:
i UYUM BELGELERİNİ İNCELEYİN – Yönetmelik ve
Fresenius Medical Care kuralları ve politikaları.
ii SORU SORUN – Bölüm yöneticinize ya da diğer
yöneticilere soru sorun.
iii İLETİŞİME GEÇİN – Yerel ya da Bölgesel Uyum
Sorumlusu veya Kurumsal Uyum Departmanına
başvurun.
iv ARAYIN – Yukarıdaki kaynakları kullanmak
istemiyorsanız ya da adınızı vermemeyi tercih
ederseniz Uyum Eylem Hattını arayın.

İş kararları alırken şunları göz önünde bulundurun:
i Söz konusu davranış, iş dürüstlüğü yüksek
standartlarını destekliyor mu ya da bu davranışın yasal
olup olmadığı konusunda herhangi bir şüphem var mı?
ii Davranış bu Yönetmelik ve geçerli Fresenius Medical
Care kuralları ve politikaları ile uyumlu mu?
iii Davranış Fresenius Medical Care’in global itibarını
arttırır mı ya da zarar mı verir?
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V. Uyumu Sürdürmek

UYUM PROGRAMIMIZIN DÖRT TEMEL UNSURU BİZE UYUMLU OLMAYI SÜRDÜRMEMİZDE YARDIMCI OLUR:

1 EĞİTİM

2 DESTEK

Fresenius Medical Care işinizi gerektiği gibi yapmanıza
yardım etmek için çeşitli eğitimler sunar. Fresenius Medical
Care Uyum Programının temel unsurlarını kapsayan genel
eğitimlerimize tüm çalışanların katılması zorunludur. Eğitim,
Yönetmeliği açıklar, işimiz ve ülkeniz için geçerli yasalar ve
düzenlemeler hakkında bilgi verir.

Uyum Departmanı Fresenius Medical Care’in tüm
departmanları için destek sunar. Bu kaynaktan
faydalanmalısınız. Uyum endişeleri doğuran bir durumla
karşılaşırsanız Uyum Departmanına başvurmanız için sizi
teşvik ediyoruz.

Fresenius Medical Care bünyesindeki çok sayıdaki birim
için (satış ve pazarlama, faturalama ve iade, vb. gibi)
ilave özel eğitim gereklidir. Konumunuz bu ilave eğitimi
gerektirirse bu konuda size bilgi verilir.
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3 İZLEME, DENETİM VE
SORUŞTURMA
Fresenius Medical Care, ilgili mevzuata, Şirket kurallarına ve
politikalarına uyduğumuzu teyit etmek üzere iş faaliyetlerini
izler ve denetler. Potansiyel uyum ihlalleri dikkatimize
sunulduğunda raporlanan ihlalleri soruşturmak ve işimizin
tüm geçerli mevzuata uygun şekilde yürütülmesini
sağlamak için uygun önlemleri alacağız.
Uyum çabalarımızı sürekli olarak geliştiriyoruz. Eğer tüm
çabalarımıza rağmen bir uyum sorunu ortaya çıkarsa,
politikalarımız ya da eğitimimiz yeniden değerlendirilecek ve
gerekli değişiklikler yapılacaktır.

4 UYUM EYLEM HATTI
Gerçekleşen ya da şüpheli suiistimalleri rapor etmek için
birkaç farklı başvuru noktanız bulunmaktadır. Bunların tümü
bu Yönetmeliğe göre Fresenius Medical Care’de potansiyel
uyum ihlallerini rapor etme yükümlülüğünüzü karşılar:
i yöneticinize, Yerel ya da Bölgesel Uyum Sorumlunuza,
ya da Kurumsal Uyum Departmanına başvurmak;
ii eğer bu uyum fonksiyonları sorunuza çözüm
getirmezse ya da yöneticinizle, Uyum Departmanı
temsilcisi ile uyum sorununuzu konuşmak sizi rahatsız
edecekse o zaman Uyum Eylem Hattına kimliğiniz
açık bir şekilde ya da isim vermeden başvurabilirsiniz.
İletişim bilgileri Şirket İntranetinden elde edilebilecek ve
uygun olan diğer yollarla dağıtılacaktır.

VI. Uyum Beklentileri/
Uymamanın Sonuçları
Sizden bu Yönetmeliği ve Fresenius Medical Care kural ve
politikalarını uygulamanız beklenmektedir. Bu Yönetmeliğe
ve işiniz için geçerli diğer kurallara ve politikalara
uymanız performans değerlendirmenizde ve terfiinizde
göz önünde bulundurulacaktır.
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Yasaları, bu Yönetmeliği veya Fresenius Medical Care kural
ya da politikalarını ihlal etmeniz halinde disiplin cezaları,
düzeltici eylem veya diğer yasal sonuçlara tâbi olacaksınız.
Disiplin cezaları ya da düzeltici eylemler sözlü uyarı, işe son
verme ya da diğer uygun eylemleri içerebilir.

Etik ve İşyeri Davranışları
İlkelerimiz

19
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VII. İşimiz

Başarımız hastalarla, doktorlarla, çalışanlarla,
düzenleyicilerle, resmi ve özel ödeyicilerle ve aynı zamanda
müşterilerle ve tedarikçilerle uygun ilişkiler kurmamıza
dayanmaktadır. Fresenius Medical Care, hastalarımıza
(bkz aşağıda 1 numara) ideal sürdürülebilir klinik bakımı
sağlamaya ve düzenleyici standartlara sahip ürünler
üretmeye (bkz aşağıda 2 numara) kendini adamıştır.

1 HASTA BAKIMI
A. GENEL İLKELER
Klinik bakım, Fresenius politikası ve doktorun talimatları
ile uyumlu olmak zorundadır. Hastalarla ilgilenirken sizden
şunları yapmanızı bekliyoruz:
i etik, adil, nazik, yetkin biçimde ve zamanında hareket
etmek;
ii hizmetlerimiz hakkında sadece doğru olduğunu
bildiğiniz bilgileri ya da desteklemek üzere yeterli
bilgiye sahip olduğunuz konuları açıklamak;
iii hizmetlerimiz, ücretlerimiz, sözleşmeyle ilgili şartlarımız
ve diğer bilgilerin doğasını ve niteliğini doğru şekilde
sunmak;
iv tüm hastalara itibar ve saygı göstermek;
v uygun olduğunda hastaları ve ailelerini tedavi
planlamaya dâhil etmek;
vi hastaların ve aile mensuplarının sorularını doğru
şekilde yanıtlamak;
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vii hastaların ya da aile mensuplarının hasta bakımı ile
ilgili sorularını yanıtlayamayacaksanız tesis yönetim
personeline durumu bildirmek;
viii tüm endişeleri ve şikâyetleri hızlı bir şekilde ve tam
olarak yanıtlamak ve çözme girişiminde bulunmak ve
ix hastaların mevcut tedavi opsiyonları hakkında
bilgilendirilmesini sağlamak için doktorlarla birlikte
çalışmak.

B. HASTANIN TIBBİ BİLGİLERİ
Bir sağlık hizmeti şirketi olarak hasta bilgileri kurumumuzun
tamamında mevcuttur. Hastaya özel tıbbi bilgilerin kaydı,
yönetimi ve aktarımı yerel veri koruma/gizliliği kurallarına
göre gerçekleştirilmelidir ve hastanın tıbbi bilgilerinin
paylaşılması hakkında hasta olurunun alınmasına ilişkin
yerel kurallara özellikle dikkat gösterilmelidir. Hastaya özel
tıbbi bilgilerin gizliliğinin korunması tüm sağlık hizmeti
çalışanlarının yükümlülüğüdür.
Hastaya özel bilgileri, bu bilgilere erişim yasal hakkına
sahip olmayan Fresenius Medical Care bünyesindeki ya
da dışındaki yetkisiz kişilere asla ifşa etmeyiniz. Bu ilkeye
özellikle hastaya özel tıbbi bilgiler elektronik ortamda
aktarıldığı zaman özen gösterilmelidir.
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C. HASTALARI ASLA UYGUNSUZ ŞEKİLDE
ETKİLEMEYİN
Hastaların bir rakibin kliniği ya da ürünü yerine Fresenius
Medical Care klinik ya da ürününü seçmesini sağlamak
amacıyla ikna edici olması için uygunsuz “teşvikler” ya da
diğer faydalar SUNMAMALISINIZ. Bu türden uygunsuz
“teşvikler” şunları kapsar:
i ulaşım masraflarının karşılanması;
ii indirimlerin ve müşterek sigortanın bireyin ihtiyacı
temelinde karar verilmesi yerine rutin olarak tanınması;
iii diğer ürünler üzerinden indirimler;
iv benzer değerli faydalar ya da
v hediyeler ya da hastanın kliniklerimizden ya
da ürünlerimizden birini seçmesi için kararını
etkileyebilecek uygunsuz teşvikler.

D. DOKTOR-HASTA İLIŞKISINE SAYGI GÖSTERMEK
Doktor-hasta ilişkisinin bütünlüğüne saygı GÖSTERMELİYİZ.
Doktorların uzmanlık alanlarında, onlara uygunsuz fayda ya
da teşvik sunulması dahil, uygun olmayan şekillerde araya
girmekten kaçının.

2 KALITE VE YENILIKLER
Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesi ve güvenliği
işimizin temelini oluşturmaktadır. Dahili güvenlik ve kalite
düzenlemeleriyle birlikte bu konudaki yasal düzenlemelere
sıkı bir şekilde uyulmalıdır. Sorumluluk alanınızda bu ilkelere
uyumu sağlamaktan siz sorumlusunuz.
Hasta güvenliği önceliklidir. Hastalarımıza kaliteli ürün ve
hizmet sunmak Fresenius Medical Care bünyesindeki
herkesin sorumluluğudur. Ürün ve hizmet kalitesini
iyileştirmenin önemli bir unsuru olumsuz olayları ve
ürün şikâyetlerini toplamak ve incelemektir. Fresenius
Medical Care bu bilgileri ürünlerimizi ve hizmetlerimizi
değerlendirmek için kullanır. Fresenius Medical Care
politikasını olumsuz olayların ve ürün şikâyetlerinin rapor
edilmesi açısından anlamalı, aşina olmalı ve uygulamalısınız.
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1 YOLSUZLUKLA MÜCADELE
A. YOLSUZLUKLA MÜCADELE YASALARI VE
İLKELERİNE UYUM
Global bir şirket olarak çok sayıda yargı bölgesindeki
yolsuzlukla mücadele mevzuatına uymak zorundayız,
bunlara ABD Yurt Dışı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası
(“FCPA”), Birleşik Krallık Yasası (“UKBA”) ve Alman Ceza
Kanunu ve topraklarında faaliyet gösterdiğimiz her bir
ülkenin kendi yolsuzlukla mücadele yasaları dâhildir.
Fresenius Medical Care olarak bizler ister bir sağlık uzmanı,
ister bir resmi görevli ya da isterse özel taraf ile ilişkili olsun
veya işlem Fresenius Medical Care’in ürün veya hizmet
satın alımı ya da satışına ilişkin olsun, yolsuzluğun hiçbir
şeklini hoş görmemekteyiz. Sizden, iş kararlarınızı alırken ve
işinizi yürütürken fiyat, kalite ve hizmet temelinde hareket
etmenizi beklemekteyiz.
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Hiç kimseye doğrudan ya da üçüncü taraflar aracılığıyla
dolaylı olarak uygunsuz bir avantaj sağlanması,
yetkilendirilmesi, iş edinimi veya elde tutulması amacıyla
herhangi değerli bir şey (kişisel fayda/yardım ya da diğer
şekillerde olsun her türlü eşya, hizmet dâhil) teklif edilemez,
vaat edilemez ya da verilemez. Benzer şekilde kişisel olarak
ya da başka bir kişi veya kurum için uygunsuz bir avantaj
sağlamak amacıyla ya da iş kararlarınızı etkilemek üzere
değerli herhangi bir şey talep edilemez, alınamaz ya da
kabul edilemez.
Unutmayın ki yolsuzluk izlenimi yaratmak bile itibarımızı
zedeleyebilir ve devletin inceleme başlatmasına neden
olabilir ve bu nedenle yanlış bir şey yapıyor izlenimi
yaratmaktan bile kaçınınız.
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B. YASAKLANAN DAVRANIŞLARA ÖRNEKLER
Aşağıdakiler yolsuzluk faaliyeti olarak görülen, dolayısıyla
yapılması kesin olarak yasaklanmış davranışlara ilişkin bazı
örneklerdir.
YAPILMAMASI GEREKEN DAVRANIŞLAR AŞAĞIDAKI
GIBIDIR:
i alıcının durumu ya da konumu ve koşulları açısından
makul ve uygun olmayan nitelikteki ve özellikteki
avantaj olarak görülecek değerli herhangi bir şeyin
verilmesi ya da alınması. Aşağıdaki şekilde sağlanan
bir avantaj ya da değerli bir şeyin verilmesi veya
alınması özellikle uygunsuzdur:
a. net bir ticari nedenin olmaması ya da ticari olmayan
faaliyetlerin ticari nedenden ağır basması;
b. vermek ya da almanın çok sık oluyor olmasından
dolayı potansiyel olarak aşırı görülmesi ya da
c. şeffaf olmayan bir şekilde, özellikle özel adres,
banka hesabı ya da e-posta hesabı kullanılması;

ii değerli bir şey vermek ya da kabul etmek için ilişkili
bir tarafı kullanmak (bir akraba ya da alıcının birlikte
yaşadığı bir kişi);
iii karşılığında bir şey almak ya da vermek beklentisi ile
değerli bir şey vermek ya da kabul etmek;
iv alıcının ya da sizin tarafsızlığını veya takdirini
etkileyebilecek ya da sınırlayabilecek veya alıcının
çalışanının (resmi görevli, hastane ya da bakanlık dâhil
olmak üzere) ya da Fresenius Medical Care çalışanının
karar alma sürecini etkileyebilecek değerli herhangi bir
şey vermek ya da kabul etmek ya da
v Fresenius Medical Care defterlerinde ve kayıtlarında
doğru şekilde kaydedilmemiş değerli herhangi bir şey
vermek.
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C. FRESENİUS MEDİCAL CARE İŞLERİNİ ŞEFFAF
BİÇİMDE YÜRÜTÜR
Yolsuzluk genellikle gizlilik içinde ortaya çıkar. Yolsuzluk
faaliyetlerine karışmış kişi eylemlerini saklamaya ve
suiistimali gizlemek için gizlilik içinde hareket etmeye
çalışabilir. Yolsuzluğu önlemek ve yolsuzluk izleniminin
oluşmasını engellemek için işlerin açıklıkla ve şeffaflıkla
yürütülmesi etkili bir yöntemdir.
Şeffaflık konusunda temel unsurlardan bir tanesi de
uygun belgelemenin yapılmasıdır. Uygun yazılı belgeleme
olmadan herhangi bir anlaşmaya taraf olmaktan kaçının.
Yazılı belgeleme, özellikle Fresenius Medical Care’i
etkileyen iş kararları alacak ya da bu kararlar üzerinde etki
sahibi olabilecek konumda olan resmi görevliler ve sağlık
uzmanları bakımından önemlidir. Eğer bu kişiler Fresenius
Medical Care için hizmet sunuyorsa, hizmete yönelik meşru
iş ihtiyacı, söz konusu sağlık uzmanı ya da resmi görevlinin
seçilme nedeni ve gerçekleştirilen hizmetler daima kapsamlı
bir şekilde yazılı olarak kaydedilmelidir.
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Yolsuzluk faaliyetleri, hizmeti karşısında aşırı ücret ödenen
iş ortakları tarafından gizlenebilir. Örneğin, bir dağıtımcı
makul olmayacak ölçülerde yüksek komisyon alabilir ya
da konferans konuşmacıları veya danışmanlar sundukları
hizmet karşılığında aşırı yüksek ücret alabilirler. Söz konusu
iş ortağına hizmeti karşılığında ödenecek ücretin ticari
olarak makul olup olmadığı konusunda şüphe duyduğunuz
durumlarda sizden, Fresenius Medical Care adına herhangi
bir anlaşma yapmamanızı beklemekteyiz. İş ortaklarımıza
ödenen ücretler adil pazar değerini yansıtmalıdır.
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D. ARAŞTIRMA VE GELIŞTIRME, BILIMSEL
KONFERANSLAR VE EĞITIMI DESTEKLEMEK
Aşağıdakileri desteklemek her zaman için Fresenius
Medical Care’in yararınadır:
i Fresenius Medical Care yararına olan farmasötik
ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesi, tıbbi cihazlar ve
tedavi iyileştirmeleri;
ii doktorlar, hemşireler, müşteriler ve onların Fresenius
Medical Care’deki personellerinin katılımı ya da bilimsel
bilgi, tıbbi gelişim ya da etkili sağlık bakım hizmetleri
sunulmasını destekleyen üçüncü taraf etkinlikleri ve
iii Fresenius Medical Care ya da dernekler veya
tıbbi kurumlar ya da hasta kurumları ya da onların
çalışanları gibi diğer organizatörler tarafından ev
sahipliği yapılan ya da organize edilen bilimsel bilgi,
tıbbi gelişme ya da etkili sağlık hizmeti sunulmasını
destekleyen eğitim ve eğitimle ilgili diğer etkinlikler.

Bu niteliğe sahip faaliyetler önemli bir amaca hizmet
etmekte olup araştırma ve geliştirme, bilimsel konferans ve
eğitim ile ilgili uygunsuz faaliyetler şirket olarak Fresenius
Medical Care ile birlikte ilişkili olan herkes için ciddi
sonuçlar doğurabilir. Şüpheye düşmeniz halinde Uyum
kaynaklarınıza başvurunuz.
E. BAĞIŞLAR VE KATKILAR
Fresenius Medical Care olarak kendimizi örnek tüzel kişi
olmaya ve kaynaklarımızı kullanarak sağlık hizmetlerini ve
diğer değerli yardım amaçlı etkinlikleri geliştirmeye adamış
bulunmaktayız. Değerli amaçlara hizmet eden etkinliklere,
özellikle böbrek hastalarına yardım etmeyi benimsemiş
kuruluşlara yardım amaçlı bağışlar yapmaktayız. Ayrıca
Fresenius Medical Care’in iş yaptığı topluluklarda hizmet
sunan yardım kuruluşlarına ya da sivil kuruluşlara da
katkıda bulunabiliriz. Ancak, iş elde etmek ya da var olan işi
korumak amaçlı veya uygunsuz bir avantaj sağlamak üzere
bağış yapmayız ya da katkıda bulunmayız.
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Bağışlar ve katkılar daima ön onay almayı gerektirmektedir.
Tüm bağışlar ve katkılar şeffaflıkla yürütülmelidir. Her ülke
önerilen bağışları inceleme konusunda bir sürece sahiptir.
Ek olarak, yardım amaçlı bağışlarla ilgili olarak ortaya çıkan
potansiyel çıkar çatışması ya da uyum sorunları hakkında
mutlaka soru sorulmalıdır.

2 KARA PARA AKLAMAYI
ÖNLEME
Kara para aklama geniş çaplı olarak cezai nitelikte bir
mülk ile yapılan bir işleme dâhil olmak olup amaç cezai
davranışın saptanmasını engellemek ya da cezai davranışı
ilerletebilmek için bir işleme dâhil olmaktır.
Fresenius Medical Care geçerli kara para aklamayı
önlemeye yönelik yasalara, kurallara ve düzenlemelere
uymayı taahhüt etmektedir. Bu bakımdan itibar sahibi iş
ortaklarının dâhil olduğu meşru ticari faaliyetlerde meşru
kaynaklardan elde edilen kaynaklarla iş yürütmek için
gerekli adımları atmaktayız.

3 AMBARGO YASALARI
VE TİCARİ YAPTIRIMLAR
Ticari ambargo yasaları ve düzenlemeleri genelde belirli
ülkelerde bulunan şirketlerin diğer belirli ülkede bulunan
şirketlerle iş yapmasını yasaklamaktadır. Diğer yandan
bir ülke, şirketlerin kendi yargı bölgelerinde faaliyet
göstermesini yasa dışı olarak tanımlayabilir; bunun amacı
ise başka bir ülke tarafından konulan ambargoyu tanımaktır.
Fresenius Medical Care’in uluslararası faaliyetleri, geçerli
ticari yaptırımlar ve ticari ambargo yasalarına bağlı olarak
sorun çıkmasını tetikleyebilir. Bu bakımdan Fresenius
Medical Care bu ambargoları ve yaptırımları izlemekte ve
onlara uygun davrandığımızdan emin olmak için gerekli
kontrolleri gerçekleştirmektedir. Ambargolar ve yaptırımların
geçerliliği hakkında sorularınız olması halinde lütfen Hukuk
Departmanına başvurunuz.
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4 ADİL REKABET
Fresenius Medical Care yenilikçi ürünleri ve hizmetleri adil
fiyattan sunmaktadır. Fresenius Medical Care olarak hiçbir
şekilde rekabet karşıtı davranışlar göstermeyiz ve bunları
hoş görmeyiz. Fresenius Medical Care için hiçbir şekilde hile,
manipülasyon, gizleme, gerçekleri yanlış tanıtma ya da yasa
dışı yollar ile rekabetçi avantaj sağlamaya çalışmamalısınız.
Fresenius Medical Care ticari sır ve kamuya açık olmayan
bilgi hırsızlığına göz yummaz. Patentli, telif haklı, ayrıcalıklı ya
da gizli bilgilerin yetkisiz kullanımından KAÇINMALISINIZ.
Rekabeti yöneten anti tröst yasaları ve diğer yasalar, rekabeti
azaltan ya da gayri meşru fiyat ayrımcılığına neden olan
veya pazarda başka yapay güçler yaratan davranışları
yasaklayarak rekabeti korumayı amaçlar. Rekabeti yöneten
anti tröst yasaları ve diğer yasalar hemen hemen tüm
ülkelerde mevcuttur ve bir kurumun her seviyesindeki tüm
davranışlar için geçerlidir. Genel anlamda rekabeti yöneten
anti tröst yasaları ve diğer yasalar, şirketlerin diğerleriyle bir
araya gelerek bir anlaşma dâhilinde rekabeti sınırlamak üzere
hareket etmesi yerine tek tek rekabet etmesini gerektirir.
Her türlü uyumlu eylem; gayri resmi konuşmalar; ticari bilgi
elde etmek, ifşa etmek ya da kullanmak için yapılan aleni ya
da örtülü eylemler; ortak promosyon ya da lisanslama gibi
birlikte gerçekleştirilen eylemler ya da rekabeti sınırlamayı
amaçlayan ya da bu etkiyi yaratan anlaşmalar yasaklanmıştır.

Ek olarak, pazarda güçlü konuma sahip şirketler, özellikle
de söz konusu pazarda büyük bir rekabetle karşı karşıya
değillerse ek denetime tâbi olabilirler. Pazarda güçlü bir
konuma sahip olmak tek başına uygunsuz bir durum
oluşturmaz; ancak pazar konumu rakipleri dışlamak ya
da müşterileri sömürmek için kötüye kullanılmamalıdır.
Fresenius Medical Care güçlü pazar konumunu ilgili
pazarlarda uygunsuz avantaj elde etmek için kullanmaz.
Tüm teklif ve ihale işlemlerinin de performans
değerlendirme ve hizmet kalitesi açısından rekabetçi ve
tarafsız kriterlere dayanıyor olması şarttır. Şeffaf ya da
rekabetçi olmayan teklif ve ihale faaliyetlerinden KAÇININ.
Bu yasaları ihlal etmek ciddi sonuçlara yol açmaktadır.
Dernek toplantılarında ve ticari fuarlarda rekabet karşıtı
davranışlar sergilemekten kaçınmalı, bu konuda özel bir
dikkat göstermelisiniz. Kendinizi şüpheli bir tartışmanın
içinde bulursanız endişenizi dile getirin, tartışmayı
sonlandırın, bu tür bir davranışı yazılı olarak bildirin ve konu
hakkında derhal Hukuk Departmanını bilgilendirin.
Anti tröst ve rekabet yasalarının geçerliliği hakkında
herhangi bir sorunuz olması halinde lütfen Hukuk
Departmanına başvurunuz.
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5 MÜŞTERİLER, REKLÂM
VE TANITIM
Fresenius Medical Care’in ticari faaliyetlerini yürüttüğü
ve ürünlerini ve hizmetlerini tanıttığı yöntem yasalarda
sıkı şekilde düzenlenmiştir. Fresenius Medical Care iş
uygulamalarının, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin geçerli
yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olmasını
sağlamak amacıyla belirli politikalar geliştirmiştir. Fresenius
Medical Care ürünve hizmetleri ile ilgili tüm tanıtım
materyalleri her bir ülkede geçerli işlemler çerçevesinde
incelenmeli ve onaylanmalıdır. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz
hakkında konuşulduğunda, aşağıdakilerin uygulanması
ŞARTTIR:
i söyledikleriniz daima gerçeği yansıtmalı ve doğru
olmalı ve ürün ve hizmet tanımları yanıltıcı olmamalıdır;
ii fayda ve riskler konusundaki açıklamalar adil ve
dengeli olmalıdır;
iii sadece ilgili klinik bilgileriyle desteklenebilen
açıklamalar yapılmalıdır;

iv tüm tanıtım açıklamalarının ülkenizin resmi
makamlarınca onaylı ve izinli ürün ile uyumlu olması
sağlanmalı ve içerikleri ve yaygınlaştırma yöntemi
geçerli yasalar, kurallar ve düzenlemelere uygun
olmalıdır;
v Fresenius Medical Care’in daha iyi görünmesini
sağlamak amacıyla ya da başka herhangi bir olumsuz
amaç doğrultusunda üçüncü taraflar hakkında
olumsuz fikir yaratacak reklâm YAPILMAMALIDIR;
vi reklâmda politika ya da dine referans yapılmamalı,
ırk, din, cinsiyet, ulusal köken, fiziki maluliyet ya da
yaş temelinde ayrımcılık imaları ile saldırganlık ya da
saygısızlık göstergeleri İÇERMEMELİDİR;
vii tıbbi cihazların doğrudan kullanıcılarını belirli bir
tıbbi kuruma, kuruluşa ya da doktora yönlendirici
girişimlerde BULUNULMAMALIDIR ve
viii herhangi bir sağlık hizmet sağlayıcısını ya da
bir doktoru ürün satması için yönlendirme ya da
kullanıcılar ve sağlık hizmeti sağlayıcıları veya
doktorlar arasında aracılık yapma girişimlerinde
BULUNULMAMALIDIR.
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6 DOĞRU DEFTER VE KAYITLAR
Tüm Fresenius Medical Care iş kayıtları, işlemin ya da
masrafların niteliklerini doğru şekilde yansıtmalıdır. Yapılan
her Fresenius Medical Care işleminin amacı uygun
hesaplarda doğru şekilde ve derhal kaydedilmelidir.
Fresenius Medical Care varlıkları, borçları, gelirleri ve
masrafları da aynı şekilde derhal ve doğru şekilde
kaydedilmelidir. Finansal kayıt ve hesapların doğruluğunun
sağlanması için dâhili muhasebe kontrollerini sürdürmeliyiz.
Geçerli saklama dönemleri içerisindeki her türlü basılı ve
elektronik kayıtları, veri saklamaya ilişkin geçerli yasalara ve
kayıt yönetimine ilişkin Fresenius Medical Care politikalarına
uygun olarak sürdürmelisiniz.

ŞUNLARI ASLA YAPMAMALISINIZ:
i Fresenius Medical Care işleri ile ilişkili yanlış ya da
doğru olmayan kayıtlar oluşturmak, göndermek ya da
onaylamak, veya
ii bir Fresenius Medical Care finans ya da muhasebe
politikasını ya da kontrolünü alt etme girişimi.
Bu yasaklar eyleminizin Fresenius Medical Care için fayda
sağlayacağına tam olarak inanmış olsanız bile geçerli
olacaktır.
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7 FATURALAMA UYGULAMALARI

8 BİLGİ TALEBİNE UYGUN YANIT

Ürün ve hizmetlere ilişkin faturalama doğru, gerçek ve
eksiksiz olmalıdır. Geçerli yasal ve sözleşmesel şartlara
uygun olmalıdırlar. Ancak uygun şekilde sipariş edilmiş
ve gerçekte sunulmuş hizmetler için talepte bulunulabilir.
Uygun kayıtlar, tüm hizmetlerin bu standartları karşıladığını
göstermek ve Şirket kuralları ve politikalarına göre tıbbi
gereklilik belgesi dâhil belgelendirmek üzere mevcut
olmalıdır.

Tüm resmi denetimler, incelemeler ve soruşturmalara
uygun şekilde yanıt vermekteyiz. Resmi makamlardan
sorumluluk alanınıza girmeyen bir alanda talep almanız
halinde derhal müdürünüzle konu hakkında yönlendirilmek
üzere görüşünüz. Herhangi bir resmi makamdan ya da
temsilcisinden mahkeme celbi, tutuklama emri veya
görüşme talebi gibi rutin olmayan bir talep almanız halinde
lütfen derhal Hukuk Departmanına başvurunuz.
Belgelerin ya da verilerin gizlendiğini, değiştirildiğini, tahrif
edildiğini ya da imha edildiğini düşünüyorsanız bu durumu
derhal Yerel ya da Bölge Uyum Sorumlunuza, Kurumsal
Uyum Departmanına, Hukuk Departmanına ya da Uyum
Eylem Hattı aracılığıyla rapor etmelisiniz.
Herhangi bir kolluk kuvvetinin, Fresenius Medical Care
tesisleri dışında Fresenius Medical Care ile bağlantılı olarak
ya da Fresenius Medical Care ile sizin istihdamınız veya
ilişkiniz ile bağlantılı olarak size yaklaşması durumunda
bu görevlinin size yasalar doğrultusunda iletişim kurmayı
yasaklamaması halinde derhal bölgenizden sorumlu Hukuk
Müşavirine başvurunuz.
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VIII. Kurumsal Dürüstlük

9 MEDYA İLE İLETİŞİM

11 POLİTİK FAALİYETLER

Hastalarımız, müşterilerimiz, paydaşlarımız ve menfaat
sahipleri ile aramızdaki güven ilişkisini sürdürmenin ön
koşulu, açık ve dürüst iletişimin sağlanmasıdır. Fresenius
Medical Care, medyaya Halkla İlişkiler ya da Yatırım
İlişkileri Departmanları tarafından önceden onaylı açıklama
ya da bilgi sunulması halinde sadece istikrarlı, açık ve
dürüst iletişimin garantisini verebilir. Medyadan Fresenius
Medical Care ile ilgili bilgi talebi almanız halinde bu talebi
tesisinizdeki yöneticiye yönlendiriniz.

İş alanlarımızı etkileyen yeni yasalar ve düzenlemeler son
derece karmaşık olup çok çeşitlidir. Fresenius Medical
Care bu işlemlerle ilgisi doğrultusunda yasalara uygun
davranacaktır. Fresenius Medical Care tarafından koordine
edilen faaliyetler uygundur ve Fresenius, Fresenius’un
sponsor olduğu faaliyetlere katılımı destekler. Ek olarak,
bireysel politik faaliyetlerinizi Fresenius Medical Care
faaliyetinden ayrı tutmanız önemlidir. Aynı zamanda
Fresenius Medical Care özel politik faaliyetlerinize, kişisel
politik faaliyetleriniz Fresenius Medical Care’deki

10 VERİ GİZLİLİĞİ
Fresenius Medical Care hastaların, çalışanların, müşterilerin,
tedarikçilerin ve diğer etkilenen bireylerin kişisel bilgilerini
sadece geçerli yasaların izin verdiği ölçüde iş, klinik ya da
istihdam amaçları doğrultusunda gerekli ise toplar, işler
ya da kullanır. Fresenius Medical Care, bu türden kişisel
bilgilere sıkı bir gizlilik içinde yaklaşır ve söz konusu bilgileri
geçerli yasalara uygun şekilde korur. Fresenius Medical
Care çalışanlarından ayrıca, şirkete ait cihazlar ya da şirket
bilgileri içeren cihazların kaybolması, çalınması ya da
hasar görmesi halinde bu durumu derhal rapor etmeleri
beklenmektedir.

i istihdamınız ya da bağlantınızla ile ilgili olmadığı ya da
bu izlenimi yaratmadığı; ve
ii şirket zamanı, mülkü ya da donanımı kullanılmadığı
sürece karışmaz.

IX. Kişisel Dürüstlük

1 ÇIKAR ÇATIŞMALARI
İşlerinizde Fresenius Medical Care çıkarları doğrultusunda
hareket etmeniz gerekmektedir. Çıkar çatışmalarından
kaçınmalısınız. Çıkar çatışması, özel çıkarlarınızın Fresenius
Medical Care’in ticari çıkarlarının önüne geçtiğinde ya da
mantık çerçevesinde önüne geçebilecek olması halinde
ortaya çıkar. İşinizi gerçekleştirmeniz konusunda kişisel
çıkarlarınız tarafsızlığınızı ya da profesyonelliğinizi tehlikeye
atabilecek bir durum yaratıyorsa müdürünüzü bu konuda
bilgilendirmeniz beklenmektedir; özellikle de:
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i Fresenius Medical Care iş alanıyla ya da Fresenius
Medical Care tedarikçisi veya müşterisi ile ilgili ikinci
bir işe girmek istiyorsanız ya da bir işe dâhil olmak
istiyorsanız planlarınızı yasalarca yasaklanmadığı
ölçüde ifşa etmeli ve İnsan Kaynakları Departmanınıza
ön onay için başvuru yapmalısınız.
ii İşe alım, süpervizörlük ya da yönetici konumlarından
birinde bir çalışan iseniz, akrabanıza, eşinize ya da
birlikte yasadığınız bir kişiye istihdam sağlamamalı
ya da iş yönlendirmemelisiniz veya bu kişilerden
herhangi birine istihdam sağlama ya da iş yönlendirme
süreçlerine dâhil olmamalısınız. Bu konuda İnsan
Kaynakları Departmanınıza danışabilirsiniz.
iii Bir müşterinin, satıcının, tedarikçinin ya da rakibin
ödenmemiş sermayesinin %1’inden daha fazla
fazlasına tekabül eden mali bir faydanın söz konusu
olması halinde yöneticinizin ön onayının bulunması
zorunludur.
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2 ŞİRKET FIRSATLARININ KİŞİSEL
FAYDA İÇİN KULLANILMASI
Fresenius Medical Care adına girdiğiniz iş ilişkilerinde
karşınıza çıkan iş fırsatları size değil, şirkete aittir. Bu
bakımdan
ŞUNLARI YAPMAMALISINIZ:
i Fresenius Medical Care mülkünü, bilgisini ya da
Fresenius Medical Care’deki konumunuzu kişisel fayda
ya da avantaj elde etmek veya bir üçüncü tarafa fayda
ya da avantaj sağlamak için kullanmak;
ii rakip bir iş kurmak ya da Fresenius Medical Care rakibi
gibi hareket etmek veya Fresenius Medical Care’deki
konumunuzdan yararlanmak için kendi işinizi kurmak
ya da
iii Fresenius Medical Care ile rekabet etmenize yol
açacak ya da sizin veya bir üçüncü tarafın Fresenius
Medical Care’e ait bir iş fırsatından faydalanmasını
sağlayacak fırsatları ya da iş girişimini kollamak veya
bir faaliyete dâhil olmak.

3 İÇERİDEN BİLGİLENDİRME
Fresenius Medical Care hisseleri iki borsada işlem görür.
Fresenius Medical Care için de geçerli menkul kıymetler
yasası, bir şirket hakkında içeriden bilgi ile o şirketin
menkul kıymetlerinin alınıp satılmasını herkes için yasa
dışı kılar. “İçeriden Bilgilendirme” genel olarak kamuya
açık olmayan ve bilinmesi halinde bir yatırım kararını veya
potansiyel olarak şirketin hisse senedi fiyatlarını (yukarı ya
da aşağı yönlü) etkilemesi beklenebilecek türden bilgilerdir.
Aşağıdaki durumlar içeriden bilgilendirmeye örnek olarak
verilebilir:
i planlı büyük/stratejik satın alımlar ya da birleşmeler;
şirket bölünmeleri; önemli varlıkların alınması ya da
satışı;
ii müşterilerle ve tedarikçilerle sözleşme başlatma,
sonuçlandırma ya da sona erdirme;
iii aciz riskleri;
iv eski finansal sonuçlar ya da pazar beklentilerinde
önemli ölçüde farklılaşan tahminler;
v büyük borçlanıcıların yükümlülüğünü yerine
getirmemesi;

IX. Kişisel Dürüstlük

vi yönetimde ya da yönetim kurulunda planlı değişiklikler;
vii yeni ürün geliştirmeleri;
viii önemli ürün ya da çevresel sorumluluklar; önemli
hukuki ihtilaflar; gelecekteki ticari operasyonlarda
önemli etkilere sahip yeniden yapılandırma önlemleri ve
ix kıdemli yönetim ya da yönetim kurulu üyelerinde
değişiklikler.
Fresenius Medical Care’de ya da adına yaptığınız günlük
işlerde Şirketle ilgili ya da Şirketin halka açık şirket
ortaklarından biri ile ilgili önemli ve kamuya açık olmayan
bilgilerle karşılaşabilirsiniz. Konumuz nedeniyle ya da
sadece iş arkadaşınızın çalışma masasında bir belgeyi
incelerken veya ofiste bir konuşmaya kulak misafiri
olduğunuz için içeriden bilgilendirme sayılabilecek bir
bilgi edinebilirsiniz. Bu türden bir bilginin kendiniz veya bir
başkası için finansal fayda sağlayacak şekilde (böylelikle
potansiyel olarak kendinize fayda sağlamanız) kullanılması,
aktarılması yasaktır ve yasadışıdır.
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Fresenius Medical Care ya da iş ortaklarımızdan biri
hakkında içeriden bilgilendirme sayılabilecek bilgiye
sahipseniz, bu bilgiyi şirket dışından hiç kimseye
(hatta şirket içinden hiç kimseye), şirketin meşru ticari
faaliyetlerinin yürütülmesi için doğrudan ilgili ya da gerekli
olmadıkça ve bilgi aktarımı Fresenius Medical Care
politikaları ile uyumlu olmadıkça aktarmamalısınız.
Ayrıca, içeriden bilgilendirme sayılabilecek türden bir bilgiye
sahipseniz ilgili şirketin hisse senetlerini satın almamalı ya
da satmamalısınız; buna bir arkadaş ya da aile üyesi yoluyla
ya da başkalarının satın almasını ya da satmasını tavsiye
etmek yoluyla yapılan dolaylı işlemler de dâhildir. İçeriden
bilgilendirme sayılan bilginin kamuya açık hale gelmesiyle
ve geniş çaplı yaygınlaşmasıyla (kamusal başvuruda
olduğu gibi) işlem yapılması mümkün olabilir. Bu konu
hakkında herhangi bir sorunuz varsa Hukuk Departmanı ile
görüşünüz.
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X. İstihdam

2 MİSİLLEME KARŞITI POLİTİKA

Fresenius Medical Care güvenli, verimli, saygılı ve
ayrımcılık gütmeyen ve faaliyetlerimize dâhil olan
herkesin katkılarına değer veren bir işletme olmaya özen
göstermektedir. Fresenius Medical Care yöneticilerden,
çalışma arkadaşlarından, satıcılardan, danışmanlardan,
ziyaretçilerden veya müşterilerden gelebilecek sözel ya
da fiziksel taciz ya da tehdit dâhil her türlü ayrımcılıktan
uzak bir işletme olmaya özen göstermektedir. Taciz ya
da tehdidin hiçbir şekli hoş görülemez. Ayrıca Fresenius
Medical Care işlerinin yürütülmesi sırasında çalışanlar,
hastalar, müşteriler ya da ziyaretçiler tarafından gelebilecek
sözel ya da fiziksel taciz dâhil şiddet içeren ya da kötüleyici
davranışlar da hiçbir şekilde hoş görülmemektedir.

Yasaların, bu Yönetmeliğin veya Fresenius Medical Care
kurallarının ya da politikalarının ihlalini ya da şüpheli ihlalini
rapor eden ya da rapor etme niyetine sahip bir çalışana
ya da diğer kişilere karşı taciz ya da misilleme amaçlı
eylemlerde BULUNMAMALISINIZ. Gerçekleşen bir ihlali ya
da şüpheli ihlali rapor ettiğiniz ya da rapor etme niyetine
sahip olduğunuz için tacize ya da misillemeye maruz
kaldığınızı düşünüyorsanız, bu durumu derhal Yerel ya
da Bölgenizdeki Uyum Sorumlusuna, Kurumsal Uyum
Departmanına, yerel İnsan Kaynakları Departmanına ya da
Uyum Eylem Hattınıza rapor ediniz.

1 İŞÇİLERİN KORUNMASI

3 ÇEVRE, SAĞLIK VE GÜVENLİK

Fresenius Medical Care en yüksek önceliği işçi
korunmasına vermektedir. Fresenius Medical Care zorla
çalıştırmayı ve istismarcı çocuk işçi kullanımını kınamaktadır.
Bu ilkelerden herhangi birinin tedarikçiler tarafından ihlal
edilmesi hiçbir şekilde hoş görülmeyecektir.

Çalışanlarımız ve ticari operasyonlarımızda bize destek
olan iş ortaklarımız için güvenli, sağlıklı ve verimli bir iş yeri
sağlamaya çaba göstermekteyiz. Sizlerden, kendinize,
iş arkadaşlarınıza ya da diğer kişilere zarar gelmesini
engellemek ve yaralanmaları önlemek için gerekli tüm
önlemleri almanızı beklemekteyiz. Güvenli olmayan çalışma
koşullarını ve uygulamalarını ya da herhangi bir yaralanmayı
müdürünüze bildirmeniz sizin için önemlidir.

40

X. İstihdam

4 AYRIMCILIK YAPMAMA

vi medeni hal,

Fresenius Medical Care gerek işe almada gerekse iş
yerinde aşağıdakilere dayalı ayrımcılığa izin vermez:

vii vatandaşlık,

i cinsiyet (cinsiyet değiştirme dâhil),
ii ırk, etnik köken ya da renk,
iii milliyet ya da ulusal köken,
iv din ya da inanç,
v yaş,

Detaylı bilgi için geçerli politikalara bakın.

viii maluliyet,
ix cinsel tercih,
x gazi ya da
xi yasa dışı ayrımcılığa dayalı diğer değerlendirmeler.
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5 ALKOL VE YASADIŞI
UYUŞTURUCULAR

6 LİSANSLAR, SERTİFİKASYONLAR
VE DİĞER İZİNLER

Alkol ya da yasadışı uyuşturucu kullanımı kendi sağlığınızı
ve güvenliğinizi tehlikeye soktuğu gibi hastaların,
müşterilerin ve iş arkadaşlarınızın da sağlık ve güvenliğini
tehlikeye atar. Bu maddelerin etkisi altında çalışmak sıkı
bir şekilde yasaklanmıştır. Eğer bir iş arkadaşınızın sarhoş
olduğunu ya da alkol veya yasadışı uyuşturucu etkisi altında
olduğunu veya reçetelendirilmiş ilaç suiistimali yaptığını
üşünüyorsanız bu durumu müdürünüze rapor etmelisiniz.

Fresenius Medical Care’deki görevler için genellikle lisans
(ör. hemşirelik lisansı), sertifika (ör. diyaliz sertifikası) ya
da diğer profesyonel yeterlilik belgesine sahibi olmanız
gerekmektedir. İşinizi gerçekleştirmek üzere gerekli
yeterliliklerin sürdürülmesinden sorumlusunuz. Gerekli
yeterliliklerin sona ermesi ya da geri alınması halinde bu
durumu müdürünüze rapor etmelisiniz.
Bazı ülkelerde, resmi temsilcilerin belirli kişileri sağlık
hizmetleri faaliyetlerine katılmaktan men etmeleri
mümkündür. Herhangi bir resmi programa katılmaktan
men edildiğinize ilişkin tarafınıza bilgisi verilmesi halinde bu
durumu müdürünüze bildirmelisiniz.

XI. Fresenius Medical Care Varlıkları

1 FRESENİUS MEDİCAL CARE
MÜLKÜNÜN VE MAL
VARLIĞININ KORUNMASI
VE UYGUN KULLANIMI
Fresenius Medical Care mülkü ve mal varlığı sadece Şirket
bağlantılı meşru iş amaçları için kullanılabilir. Fresenius
Medical Care mülkü şunları kapsar:
i tıbbi tedarikler;
ii iş ekipmanı (ör. bilgisayarlar, internet, e-posta,
cep telefonları) (geçerli Fresenius Medical Care
politikalarına göre yetkilendirilmiş onaylı kişisel kullanım
dâhil);
iii ofis malzemeleri, materyalleri ve hizmetleri ve
iv Fresenius Medical Care kayıtları ve fonlarının tüm
formları.
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Fresenius Medical Care’in ABD ya da uluslararası ölçekteki
tüm varlıklarının kullanımı esnasında, yürürlükteki yerel
mevzuata uygun olması halinde, herhangi bir gizlilik
beklentisine sahip olmamanız gerekmektedir. Fresenius
Medical Care mülkünün kötüye kullanılmamasını, boşa
kullanılmamasını, hasar görmemesini, kaybolmamasını ya
da çalınmamasını sağlamakla yükümlüsünüz. Herhangi bir
yetkiye dayanmaksızın, Fresenius Medical Care mülkünü ya
da bilgisini kendi kişisel fayda ya da çıkarınız için almamalı
ya da kullanmamalısınız. Meşru bir ticari işlemde yetkiniz
olmaksızın üçüncü taraflara Fresenius Medical Care
mülkünü sunmamalısınız.
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2 GİZLİLİK, SAHİBİNE ÖZEL BİLGİ
VE BT GÜVENLİĞİ
Fresenius Medical Care dâhili operasyonları hakkındaki tüm
belgeler ve tüm bilgiler gizlilik içinde ele alınmalıdır. Gizli
bilgiler, Fresenius Medical Care iş ortaklarının tüm şirket ve
ticari sırları ile birlikte kamuya açık olmayan tüm stratejik,
finansal ve teknik ya da ticari Fresenius Medical Care
bilgilerini içerir.
ŞUNLARI YAPMAMALISINIZ:
i üçüncü taraflara projeler, teknik detaylar ya da diğer
gizli bilgiler hakkında konuşmak ya da onlara bu tür
bilgilere farklı şekillerde erişim imkanı vermek;
ii iş ortaklarımızın ticari ya da şirket sırlarını dağıtmak;
iii operasyonel amaçlar dışında verilerin suret ve
kopyalarını düzenlemek ya da
iv kendi faaliyetlerinizle ilgili olmayan bilgilere erişim
sağlamak.

ŞUNLARI YAPMALISINIZ:
i özellikle de tren, otobüs, uçak vb. gibi kamusal
alanlarda gizli bilgileri özel bir dikkatle ele almak;
ii bilgisayarınızı ya da diğer elektronik cihazları yetkisiz
kullanıma, erişime ya da yazılım değiştirmeye karşı
korumak için gereken önlemleri almak; posta
yazışmaları ve telekomünikasyonda gizliliği sürdürmek
ve
iii veri koruma ve veri güvenliği gibi BT’ye ilişkin gizlilik
konularına dikkat etmek.
Bu yükümlülükler, bilgiler özellikle “gizli” ya da “kısıtlanmış”
olarak tanımlanmış olmasa da çalışma saatleri boyunca
ve haricinde geçerlidir. Gizlilikle ilgili yükümlülükleriniz
Fresenius Medical Care’deki istihdamınız sona erse dahi
aksi geçerli bir yasada belirtilmedikçe aynen devam eder.

XI. Fresenius Medical Care Varlıkları

3 SOSYAL MEDYA
Sosyal medya günümüz iş dünyasının önemli bir bölümünü
şekillendirmekte olup önemi gittikçe artmaktadır. “Sosyal
Medya” insanların kendi aralarındaki sanal topluluklarda
ve ağlarda içerik yaratma, paylaşma, değiş tokuş yapma
ve hakkında yorum yapma yolları anlamına gelir. Sosyal
medya, sosyal ağları (ör. Twitter, Facebook, LinkedIn),
blogları, wiki’leri ve video aktarımı web sitelerini (ör.
YouTube) içerir.
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ŞUNLARI YAPMAYINIZ:
i Fresenius Medical Care’i kötülemek;
ii klinik ya da hasta faaliyetleri için Fresenius Medical
Care tarafından iş amaçlı yetki verilmeksizin sosyal
medyayı kullanmak;
iii müdürünüz ya da yöneticinizden ön onay almadan
sosyal medyayı iş amaçlı (ör. işe alım ya da halkla
ilişkiler faaliyetleri için) kullanmak ya da
iv hasta ile ilgili herhangi bir bilgiyi ifşa etmek.
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ŞUNLARI YAPMALISINIZ:
i sosyal medyayı kullanırken dürüst, doğru ve saygılı
olmak;
ii aksi şekilde yetkilendirilmedikçe, kendi kişisel
görüşlerinizi ve yorumlarınızı çevrim içi ortamda,
Fresenius Medical Care adını ya da şirket kimliğini
ortaya çıkaran Fresenius Medical Care e-postası ya da
posta adresi gibi araçları kullanmadan, ancak kendi
adınızı kullanarak açıklamak ve
iii yapılan kişisel ve profesyonel gönderilerin
Fresenius Medical Care ile ilişkiniz açıklanmamış
olsa bile nihayetinde Fresenius Medical Care ile
bağlantılandırılabileceğini unutmamak.

4 FİKRİ MÜLKİYET
Fikri Mülkiyet, ekonomik başarımız ve iş ortaklarımız ile
müşterilerimizin başarısı için esastır. Tüm patentler, ticari
markalar, telif hakları, ticari sırlar, teknik ve bilimsel bilgi ya
da şirketimizle birlikte geliştirilmiş know-how ve uzmanlık
dâhil olmak üzere fikri mülkiyetimizi korumalısınız.
Aynı zamanda diğerlerinin fikri mülkiyetine de saygı
göstermenizi beklemekteyiz. Başkasına ait fikri mülkiyeti
yetkisiz bir şekilde çoğaltmanız ya da uygunsuz şekilde
kullanmanız halinde Fresenius Medical Care ile birlikte
önemli para cezalarına çarptırabilir ya da cezai yaptırımlara
tabi tutulabilirsiniz.

Contact Information

Fresenius Medical Care
Compliance Action Line
www.fresenius.ethicspoint.com
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